
Krzepice, 14 lutego 2017 r.
Or.0002.0002.2017

P O S T A N O W I E N I E  NR 26/2017
w sprawie zwołania Sesji Rady Miejskiej w Krzepicach.

                  
  Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy o samorządzie gminnym   zwołuję na

dzień  21 lutego  2017 roku na godz. 1430 sesję  Rady Miejskiej  w Krzepicach
w  sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Krzepicach.

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu z  ostatnich dwóch sesji.
3. Wybór Sekretarza obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2017 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i

modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie   zatwierdzenia  taryf  za  zbiorowe

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie   dotacji  przedmiotowych  dla  Zakładu

Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do jednej taryfowej grupy odbiorców

usług.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z

wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych
w szkołach prowadzonych przez Gminę Krzepice.

10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  projektu  dostosowania  sieci  szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

11.Podjęcie  uchwały  w  sprawie   przyjęcia  Strategii  Rozwiązywania
Problemów Społecznych dla Gminy Krzepice na lata 2017-2027.

12.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  sprzedaży  nieruchomości  na  rzecz
użytkownika wieczystego.

13.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  planu  pracy  komisji
rewizyjnej na rok 2017.



14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych
Rady Miejskiej na rok 2017.

15. Informacja Burmistrza na temat miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Krzepice.

16. Sprawozdania,  informacje:
- Sprawozdanie z działalności Burmistrza  za okres od 29 grudnia 2016 
roku do  21 lutego 2017 r.
- Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej  za 2016 rok.

17. Zapytania mieszkańców. Wystąpienie gości zaproszonych. (Radni 
Powiatowi, Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedli  i innych gości 
zaproszonych)  - około godz. 1600.  Zapytania wystąpienia radnych.

18. Zamknięcie obrad. 
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